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Pregão Presencial Nº 000040/2020 000311/2020

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

CABO CONVERSOR VGA PARA HDMI
- incorpora sinal de áudio com vídeo via usb
- plug and play. com conexão cabo usb para saída de áudio.
resoluções vga:
720p, 1080i e 1080p

2.445,0030,00 81,500UN009
EXBOM

720P
012

CABO HDMI
- permitem a resolução de 4k
- 32 canais de som
comprimento: 2 metros

1.470,0060,00 24,500UN010 EXBOM 4K047

CABO HDMI MACHO X MACHO

descrição:
- especificações: - cabo hdmi para hdmi - cor: preto
- conector: dourado - condutor: cobre nu puro com filtro
magnético - revestimento: pvc - comprimento: 20m - versão:
1.4 - largura de banda: até 10.2 gbps (340 mhz)

1.800,0045,00 40,000UN011 EXBOM CBK006

CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK E
ULTRABOOK

descrição:
carregador para alimentar notebooks populares com entrada
dc de 12v a 24v com potência de até 120w.
possuir proteção contra curto circuito e sobrecarga.
saída estabilizada, baixo ripple e baixa interferência.
voltagem de saída ajustável.
alta eficiência e baixo consumo de energia.
power led para monitorar a alimentação.
simplesmente altere a chave seletora de tensão para utilizar
em dispositivos diferentes.
encaixar na maioria dos notebooks e computadores laptop.
voltagem de entrada: ac 110 v240v
freqüência: 50/60hz
corrente de entrada: 1.3a máximo
voltagem de saída: 12v /15v / 16v / 18v / 19v / 20v 4.5a
máximo.
maximo - 24 v 4a maximo.
proteção de sobrecarga: sim
proteção de curto-circuito: sim
potencia de saída: 120 w máximo seguintes voltagens: 12v/
15v /16v / 18v / 19v / 20v / 22v e 24v
ser compatível com a maioria dos notebooks e ultrabook,
possuir no mínimo 10 tipos de conectores.

219,003,00 73,000UN022
G11/MY120

0
018

CONECTOR DE ALTA FREQUENCIA RJ45 MACHO
CATEGORIA 5E

descrição:
- aplicado a sistemas de cabeamento estruturado para
tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da
norma ansi/tia/eia-568b.2 (balanced twisted pair cabling
components), para cabeamento horizontal ou secundário,

6.690,0030,00 223,000KIT025
MULTILAN
AVNKAWA

021
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uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para
tomadas de serviços em sistemas de cabeamento
estruturado. especificações técnicas: conector rj45 macho
categoria 5e, u/utp; corpo em termoplástico de alto impacto
não propagante à chama; vias de contato produzidas em
bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de
níquel e 1,27 micrômetros de ouro; compatível com os
padrões de montagem t568a e t569b; contatos adequados
para condutores sólidos ou flexíveis; atenda as políticas de
respeito ao meio ambiente (rohs) ; kit com 1000 peças;

CONECTOR E ESPELHO RJ45 FEMEA CATEGORIA 5E
(TOMADA COMPLETA 2P)

descrição:
- conector e espelho rj45 fêmea cat 5e (tomada completa
2p). aplicado a sistemas de cabeamento estruturado para
tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da
norma ansi/tia/eia-568b.2 (balanced twisted pair cabling
components), para cabeamento horizontal ou secundário,
uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para
tomadas de serviços em sistemas de cabeamento
estruturado. especificações técnicas: conector e espelho
rj45 fêmea; categoria 5e; padrão de conectorização
universal (568 a/b); conformidade com a diretiva européia
rohs ; permite a instalação em ângulos de 180º; corpo em
termoplástico de alto impacto não propagante à chama;
terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado,
padrão 110 idc, para condutores de 22 a 26 awg.

1.595,00100,00 15,950KIT026
PIER/

KEYOVO
022

DISCO RIGIDO 2TB (P/ CAMERA DE SEGURANCA)
descrições mínimas:
- número de compartimentos de unidade suportados: 8+
- câmeras suportas: até 64
- cache: 64mb
-limite de carga de trabalho (wrl) (tb / ano): 180
- erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: <1 em 10

10.980,0020,00 549,000UN029 WD-WD20P
MZ

027

DISCO RIGIDO 4TB (P/ CAMERA DE SEGURANCA)
descrições mínimas:
- número de compartimentos de unidade suportados: 8+
- câmeras suportas: até 64
- cache: 64mb
-limite de carga de trabalho (wrl) (tb / ano): 180
- erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: <1 em 10

18.680,0020,00 934,000UN030
WD-WD40P

URZ
025

DISCO RÍGIDO SAS 4TB 2.5"+ GAVETA LENOVO SR-630
descrição:
- 10k rpm
- sas 12gb

2.970,002,00 1.485,000UN031
LENOVO
ST550

024

DOCSTATION USB 3.0
descrições mínimas
-deverá suportar ate dois hds te tamanhos 2,5” e 3,5” sata
simultâneos de até 2tb.
- 1 entrada usb 3.0
- 2 hubs usb
garantia de 12 meses

189,001,00 189,000UN032 MIMAX-MDC
K

092

DRIVER OPITICO PARA AIO 800

descrição:
cddvdw sn-208fb

2.245,005,00 449,000PÇ033
PARA-NOTE

BOOK
-SN-208

071

DRONE COM CAMERA 4K
descrições mínimas:

potência do transmissor (eirp)
2.4 ghz
fcc: 25 dbm; ce: 18 dbm; srrc: 18 dbm; mic:18 dbm
5.8 ghz
fcc: 27 dbm; ce: 14 dbm; srrc: 27 dbm; mic: -

câmera

1.439,001,00 1.439,000UN034
ZLRC-SG70

0-D
086
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sensor
1/2.3 cmos
píxeis efetivos: 12 mp

lente
fov 81.9° 25 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.6
(distância de disparo: 2 m a 8)

tamanho da imagem
3968×2976
1440×1080 com shallowfocus
2300×1280 com pano (horizontal)
960×1280 com pano (vertical)

resolução de vídeo
fhd: 1920 × 1080 30p

taxa de bites máx. do vídeo
24 mbps

distancia de transmissão
100 m(distância), 50 m(altura) (sem obstruções, livre de
interferências)
garantia de 12 meses

FONTE CARREGADOR PARA ULTRABOOK ACER ASPIRE
M5 COM CABO DE FORCA

descrição:
- input: 100v - 240v 50/60hz; saída output: 19v 3.42a - bivolt;
diâmetro interno do pino 1.7mm; diâmetro externo do pino:
5.5mm; voltagem: 19v amperagem: 3.42a; proteção contra
sobrecarga; proteção exceso de corrente; proteção
excesso de temperatura; sistema de regulação de tensão.

241,002,00 120,500UN039
ACER-ASPI

RE-M5
026

FONTE DE ALIMENTACAO PARA AIO 800 MODELO:
D12-200P2A

descrição:
max power: 230w, input: 100-240v 3a 50-60hz, output:
19.5v1  19.5v2, 80 plus gold

1.500,0010,00 150,000UN040
SONY-AIO-
D12-200P2

A
040

FONTE ESTABILIZADA 12V 10A

descrição:
- voltagem de entrada: full range de 110v a 240v, voltagem
de saída: 12v, potência de saída: 120w / 10a, deverá possui
filtros especiais contra interferência e ruído. deverá possuir
tensão de saída estabilizada deverá possuir proteção contra
curto circuito. deverá possuir sistema de refrigeração com
ventoinhas para evitar  superaquecimento deverá possuir
cabo para conexão em tomada padrão nbr-14136.

3.715,0050,00 74,300UN042
LCQ-12V

10A
029

FONTE PADRAO ATX COM 24 PINOS (20+4) 500W REAL

descrição:
- com 3 conectores sata, 3 molex, 1 conector pci-e, pfc ativo
- bivolt, garantia de 12 meses.

2.800,0020,00 140,000UN044
BRASIL
PC-24P

031

GABINETE PADRAO ATX

descrição:
- suporte a placas mães micro atx e atx, entrada para ssd
2,5 -  2 portas usb frontal, - entrada para microfone e saída
para fone de ouvido na parte superior do gabinete
espessura da chapa: 0,4mm, baias para pelo menos 2
drivers
ventilação frontal e traseira compatível com cooler
80mm//120mm – com cooler já instalado no gabinete
garantia 12 meses

5.425,0025,00 217,000UN045
FORTREK-2

BAIAS
032

HD EXTERNO PORTATIL DE 1TB 12.555,0030,00 418,500UN047 SEAGATE-S034

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

deverá possuir no mínimo:

capacidade de armazenamento de 1tb; conexão usb 3.0;
formato 2,5 polegadas; velocidade de 7200rpm; altura
inferior a 1,8cm; largura inferior a 8,3cm; comprimento
inferior a 13,5cm; garantia de 12 meses;

TEAS10000
400

HD NAS 4TB
- limite da taxa de carga de trabalho (wrl) (tb / ano): 180
- tempo médio entre falhas (mtbf) (horas): 1m
- ciclos de carga / descarga:  600,000
- taxa máxima de transferência de dados sustentada (mb /
s): 180
- cache: 64mb

2.532,002,00 1.266,000UN048 WD-
WD40EFAX

089

HVR 8CH GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO

descrição:
- especificações técnicas: acesso remoto via telefones
celulares, configuração de rede p2p, gravação com 30
frames por segundo permitir gravação em nuvem
sinais de vídeo: ahd, cvi, tvi, analogico e  ip sistema de
cores: ntsc compressão de vídeo: h.264 e mjpeg entradas
de vídeo bnc: 08, saída de vídeo: 1 x hdmi + 1 x vga, entrada
de áudio: 4 saídas rca, saída de áudio: 1 saída rca, portas
usb: 2 x usb padrão 2.0, porta ethernet: 1 x rj-45 10/100,
armazenamento: 1 x sata até 4tb, acessórios: fonte de
alimentação, manual, mouse, 16 conectores.

29.700,0050,00 594,000UN050
GIGA

HVR-G5018
1

036

KIT 2P TOMADA FEMEA RJ45 CAT6 MAIS ESPELHO
MODULO COMPLETO
descrição:
- conector e espelho rj45 fêmea cat6 (tomada completa 2p).
aplicado a sistemas de cabeamento estruturado para tráfego
de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma
ansi/tia/eia-568b.2 (balanced twisted pair cabling
components). especificações técnicas: conector e espelho
rj45 fêmea; categoria 6; padrão de conectorização universal
(568 a/b); conformidade com a diretiva européia rohs; corpo
em termoplástico de alto impacto não propagante à chama.

2.200,00100,00 22,000KIT053 TRAMONTIN
A-CAT-6

038

KIT NO-BREAK DE 1500VA E BATERIA ESTACIONARIA DE
45AH

no-break
- potencia 1500va/825w
- entrada bivolt automático e saída: 115v
- topologias stand by e line interactive
- partida a frio: permite ligar o no-break na ausência de rede
elétrica, usando a energia das baterias
- saida para bateria externa
- condicionamento da energia da rede: protege as cargas
ligadas contra surtos, picos e outras anomalias elétricas. /
leds indicadores de status: possibilitam o rápido
entendimento sobre o status do no-break
- proteção contra: subtensão e sobretensão, sobrecarga,
sobrecorrente, contra surto
- estabilizador e filtro de linha internos
- 08 tomadas de saída padrão nbr 14.136
- saída usb

garantia: 02 anos, sendo 01 ano para bateria

bateria 45ah estacionária
-tensão: 12v
c-5 : 37ah
c-10 : 41ah
c-20 : 45ah
garantia: 1 ano

1.485,001,00 1.485,000KIT054
NHS-PREMI

UM
083
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obs: deverá vir com os conectores e fios entre no-break e
bateria externa já ligados. e deverá manter o servidor ligado
por 2 horas, em caso de falta de energia.

MEMORIA 32GB PARA SERVIDOR LENOVO SR/630
-ddr4 sdram -ddr4-2666 / pc4-21300 -dispositivo
suportado: servidor

23.652,004,00 5.913,000UN062
LENOVO

-7X7790/30
4

076

MEMORIA DDR2 2GB/800 MHZ
7.900,00100,00 79,000UN063

MARVISION
-DDR2

2GB/800
MHZ -

042

MEMORIA DDR3 8G
especificações mínimas:
- capacidade: 8gb
- 1600mhz
- ddr3-1600

24.300,00100,00 243,000UN064 BLUECASE-
DDR3-1600

043

MEMORIA DDR4 8G
especificações mínimas:
- capacidade: 8gb
- velocidade: 2400 mhz

35.850,00100,00 358,500UN065
BLUECASE-
BMGL4M-24

00MHZ
045

MICROCOMPUTADOR COMPLETO (PADRAO SUPERIOR)
gabinete:
descrições mínimas:
gabinete padrão atx, entrada para ssd 2,5 2 portas usb
frontal, entrada para microfone e saída para fone de ouvido
na parte superior do gabinete espessura da chapa: 0,4mm
ventilação frontal e traseira compatível com cooler
80mm//120mm - com cooler já instalado no gabinete; fonte:
fonte padrão atx com 24 pinos (20+4) 500w real 3 conector
sata, 3 molex, 1 conector pci-e, pfc ativo- bivolt.

acessórios: cabo de força padrão nbr 14136 ,5mts

processador:
descrições minimas:
data de lançamento: q418; litografia: 14 nm; número de
núcleos: 8; nº de threads: 8; frequência base: 3,60 ghz
frequência turbo max: 4,90 ghz; cache: 12 mb
velocidade do barramento: 8 gt/s.

tdp: 95w (não podendo ser superior)

gráfico integrado:
350 mhz, 64 gb com suporte para 4k

armazenamento:
descrições minimas:
ssd de 960gb; velocidade de leitura: 500 mb/s; velocidade de
gravação: 450mb/s.

driver optico
especificações minimas;
cor: preto; interface: sata; buffer: 2mb; dimensões: 146 x
41.3 x 170mm.

velocidade de gravação:
dvd+r: 22x; dvd-r: 22x; dvd+r9: 8x; dvd-r9: 8x; dvd-ram: 12x
dvd+rw: 8x; dvd-rw: 6x; cd-r: 16x; cd-rw: 32x.

velocidade de leitura:
dvd: 16x; cd: 48x

memória 16gb
descrições mínimas:
- placa de memória de 16 gb com velocidade de frequência
de no mínimo 2400mhz / ddr4 (serão aceitas duas placas de
8gb cada, totalizando 16gb).

85.140,0010,00 8.514,000KIT069

DELL
INSPIRION
VOSTRO
SMALL

3470 -16GB
MEMORIA

046
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placa mãe
descrições minimas:
- 4x dimm, máx. 64 gb, ddr4 2666/2400/2133 mhz; - suporta
hdmi com máx. resolução 4096 x 2160 @ 24 hz / 2560 x
1600 @ 60 hz
- suporta dvi-d com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 hz

slots de expansão:
- 1x pcie 3.0 x16 (x16 mode); - 2x pcie 3.0/2.0 x1;
- 6x portas sata de 6 gb/s, cinza.

lan: gigabit

áudio:
- codec de áudio de alta definição realtek® alc887 de 8
canais; - suporta: detecção de jack, painel frontal.

portas usb:
- chipset intel b360: 2x portas usb 3.1 gen 2 até 10 gbps (2
no painel traseiro, azul claro, tipo a); - chipset intel b360: 3x
portas usb 3.1 gen 1 até 5 gbps ( 1 no painel traseiro, usb
type-c tm , 2 a meio da placa); - chipset intel b360: 6x porta
usb 2.0 / 1.1

portas no painel traseiro:
- 1x teclado ps / 2 (roxo); - 1x mouse ps / 2 (verde); - 1x
dvi-d
- 1x hdmi; - 1x porta lan (rj45); - 2x usb 3.1 gen 2 (azul claro
azul) tipo-a, até 10gbps; - 1x usb 3.1 gen 1 () usb type-c, até
5 gbps; - 2x usb 2.0; - 1x 8 canais de áudio i / o

painel interno:
descrições minimas:
- 1x aura rgb strip header; - 1x usb 3.1 gen 1 (até 5 gbps)
conector (es) suporte (s) adicional (es) 2 usb 3.1 portas gen
1 (19 pinos, verde musgo); - 2x conectores usb 2.0 (s) )
suporte adicionais 4 portas usb 2.0; - 2x tomada m.2 3 para
tecla m, tipo 2242/2260/2280 dispositivos; - 1x conector (es)
de porta com ; - 6x conectores sata 6gb / s ( s); - 1x
conector (es) da ventoinha da cpu; - 2x conector (es) do (s)
conector (es)
- 1x conector (es) de saída s / pdif; - 1x conector eatx de 24
pinos; - 1x conector de alimentação eatx 12v de 8 pinos
- 1x conector (es) de áudio do painel frontal (aafp); - 1x
jumper (es) cmos nítido; - 1x conector do painel do sistema.

placa de video offboard
interface:
- pci-e 3.0 x 16

chipset:
- base clock: oc mode: 1328 mhz; - boost clock: oc mode:
1442 mhz.

memória:
descrições minimas:
- clock efetivo: 7008 mhz; - tamanho: 4gb; - interface: 128 bit
- tipo: gddr5.

api 3d:
- directx 12; - opengl 4.5

portas:
- 2 x hdmi (max resolução: 4096x2160 @60 hz); - 1 x
displayport (max resolução: 7680x4320 @60 hz); - 1 x
dual-link dvi-d

geral:
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descrições minímas:
- resolução máxima: 7680x4320; - mult-view: 4; - pcb form:
low profile.

monitor led widescreen 21.5 polegadas, 60
hz; - formato: 16:9
especificações mínimas:
-regulagem de altura.; - resolução full hd: 1920 x 1080 ~
60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare)
conexões de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessórios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15 pinos.

mouse usb basic optical
- deverá possuir no mínimo
sensor óptico, design ambidestro, resolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb, cabo usb de pelo menos 1,5
metros.design deverá ser ergonômico, 5 botões e laterais de
borracha

teclado multimídia usb
descrição minima:
-ergonômico, teclas de atalho: volume, ligar, desligar, tecla
de acesso rápido do windows, meu computador,
calculadora. -normas abnt 2. -resistente a derramamento de
líquidos. - com no mínimo 107 teclas, na cor preta, compatível
com windows 7, 8, 8.1 e 10, cabo de pelo menos 1,5 metros,
garantia mínima de 12 meses com substituição on-site.

MINI RACK DE PAREDE 19 6U X 570MM DESCRICAO
largura: 55 cm, altura: 33 cm,
profundidade: 57 cm
monobloco: estrutura em chapa de aço 0,75/1 mm,
porta frontal em chapa de aço 0,75 mm,
visor em acrílico e fechadura cilíndrica
com chaves; laterais removíveis
confeccionadas em chapa de aço 0,75mm com fecho rápido
e exaustão em forma de
venezianas; • teto com abertura para instalação de até dois
micro ventiladores; • planos de fixação, em chapa de aço 1,2
mm reguláveis na profundidade;
aberturas nas partes superior e inferior
para passagem de cabos; • acabamento •
pintura eletrostática .

3.650,0010,00 365,000UN071 CWB-6U"S091

MONITOR LED WIDESCREEN 21.5 POLEGADAS, 60 HZ -
FORMATO: 16:9
especificações mínimas:
-regulagem de altura.
- resolução full hd: 1920 x 1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare)
conexões de
entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessórios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15 pinos,
garantia 12 meses - substituição on-site

66.800,00100,00 668,000UN072
ACER-V226

HQL
049

MOUSE USB BASIC OPTICAL AMBIDESTRO
descrição:
- deverá possuir no mínimo
sensor óptico, design ambidestro, resolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb, cabo usb de pelo menos 1,5
metros
design deverá ser ergonômico, 5 botões e laterais de
borracha

garantia de 12 meses com substituição on-site

7.200,00160,00 45,000UN073
GAMER-X7

STONE
050

NOTEBOOK - TIPO 1
33.285,007,00 4.755,000UN074

LENOVO-S1
45-I7

051
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deverá possuir no mínimo:
- processador com 4 núcleos e 8 threads
- litografia 14nm;
- data de introdução do processador 2018;
- frequência baseada em processador 1.60 ghz
- frequência turbo max 3.90 ghz;
- cache 6mb
- tdp 15w (não podendo ser superior)

8 gb de memória ram ddr4

armazenamento interno de 256 gb ssd

exibição e gráficos
possuir tela com tecnologia de iluminação led;
14.0 até 15,6” (polegadas); resolução de tela 1366 x 768
pixels; controlador gráfico hd 4000;

rede e comunicação
possuir interface de rede sem fio integrada padrão ieee
802.11 b/g/n; possuir interface ou adaptador de rede gigabit
ethernet
(10/100/1000); possuir interface de rede bluetooth

dispositivos embutidos
webcam hd; microfone	integrado,

alto-falantes integrados;
interfaces / portas
01 conexão hdmi, 01 entrada de microfone e
01 saída para fones de ouvido embutido; 02
portas usb padrão 3.0;
bateria
04 horas de uso;
dispositivos de entrada
teclado abnt 2; dispositivo apontador touchpad multitoque
(movimento circular, rolamento de página, zoom, mudança de
página);
acessórios
mouse óptico sem fio,
garantia de 36 meses on-site, suporte técnico via chat e
sistema de ligação
gratuito (0800), próprios do fabricante do
equipamento;
garantia de no mínimo 12 meses..

NOTEBOOK - TIPO 1
deverá possuir no mínimo:
- processador com 4 núcleos e 8 threads; - litografia 14nm;
- data de introdução do processador 2018; - frequência
baseada em processador 1.60 ghz - frequência turbo max
3.90 ghz; - cache 6mb - tdp 15w (não podendo ser superior)

8 gb de memória ram ddr4

armazenamento interno de 256 gb ssd

exibição e gráficos
possuir tela com tecnologia de iluminação led; 14.0 até 15,6”
(polegadas); resolução de tela 1366 x 768 pixels; ontrolador
gráfico hd 4000;

rede e comunicação
possuir interface de rede sem fio integrada padrão ieee
802.11 b/g/n; possuir interface ou adaptador de rede gigabit
ethernet (10/100/1000); possuir interface de rede bluetooth

dispositivos embutidos

109.365,0023,00 4.755,000UN075
LENOVO-S1

45-I7
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webcam hd; microfone	integrado,

alto-falantes integrados;
interfaces / portas; 01 conexão hdmi, 01 entrada de
microfone e 01 saída para fones de ouvido embutido; 02
portas usb padrão 3.0; bateria 04 horas de uso; dispositivos
de entrada teclado abnt 2; dispositivo apontador touchpad
multitoque (movimento circular, rolamento de página, zoom,
mudança de página); acessórios mouse óptico sem fio,
garantia de 36 meses on-site, suporte técnico via chat e
sistema de ligação gratuito (0800), próprios do fabricante do
equipamento; garantia de no mínimo 12 meses.

NOTEBOOK TIPO 2
especificações mínimas
placa de vídeo:
arquitetura: turing; boost clock: 1125 – 1560 mhz; memória
de 4gb gddr5; velocidade da memória 8 gbps

processador:
data de introdução: segundo trimestre de 2019; litografia:
14nm; núcleos: 6; frequência 2.60 ghz frequencia max 4.50
ghz
cache 12mb; velocidade de barramento 8gt/s; tdp: 45w

memória:
16gb (2x 8gb - dual channel) memória ddr4 (2666 mhz)

armazenamento:
ssd 500gb - ( 2.050 mb/s ); armazenamento: hd 1tb - 5400
rpm sata iii

tela (lcd):
17.3 wva fullhd (1920 x 1080p) 16:9 60hz 9ms 72% ntsc
led-backlit - (matte)

wireless:
intel® dual band wireless-ac 9560 + bluetooth

sistema operacional:
original windows 10

teclado:
teclado membrana - padrão abnt2

garantia :
garantia de 12 meses em mão de obra e peças.

6.635,001,00 6.635,000UN076
LENOVO-S1

45052

RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" 44U PARA
SERVIDOR
-o rack deverá ser fechado e perfurado.
-o rack deverá ter no mínimo 1070mm de
profundidade,600mm de largura, 2,15 metros de altura, e
1000 mm de área interna útil.

-o rack deverá vir com o seguintes itens inclusos:
kit de ventilação com no mínimo 4 ventiladores;
2 réguas de tomada, com no mínimo 8 posições;
3 bandejas fixa (com fixação nos 4 cantos)
2 bandeja deslizante;
3 guias organizadora de cabos;
kit de parafuso e porca gaiola com 60;

- estrutura soldada em aço 1,5mm; porta frontal embutida em
aço perfurado 0,9mm com fechadura escamoteável; 04 pés
niveladores em aço; laterais e fundos removíveis em aço
perfurado 0,75mm com fecho rápido; teto com abertura para
04 ventiladores; kit de 1º e 2º plano móvel 1,5mm com furos

2.168,001,00 2.168,000UN085
PROTECT
-M 44US

084
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9x9mm para porca gaiola; guia argolas nas colunas traseiras
para acomodação de cabos; base de 1,9mm com abertura
na parte traseira para passagem de cabos; kit ventilação
forçada para teto com 04 ventiladores 110/220v; kit rodízios
com 04 rodas, sendo 02 rodas com travas e 02 rodas sem
travas; base com adaptação para kit anti-tombamento; porta
frontal perfurada; fundo bipartido com fechadura; guia de
cabo vertical com tampa basculante; pintura epóxi-pó
texturizada preta;

SMART TV 43" ULTRA HD 4K
especificações mínimas:
- conversor digital - 2 usb - 3 hdmi - resolução 3840 x 2160
- acessórios: suporte articulado com capacidade de carga
de 28 kg, permitir aproximar e afastar a tv de maneira
rápida e segura, com movimentos que permitam girar a tv
horizontalmente (esquerda/direita), giro horizontal até 900
(limitado ao tamanho da tela da tv), ajuste de inclinação até
100 para baixo, distância mínima da parede de 40 (braços
recolhidos) e máxima de 490 (braços esticados). garantia de
36 meses, - garantia de 12 meses

33.360,0015,00 2.224,000UN087
LG

43-43UN730
0

078

SMARTPHONE TIPO 2
especificações mínimas
processador
- número de núcleos: 8
- velocidade do mínima do processador: 2.7ghz
- 8gb de memória ram
- memoria interna de 128 gb
- slot para cartão micro sd de até 400gb

display
- tamanho do display: 5.5” á 6.1”*
- número de pixels: 3040 x 1440 (quad hd+)
- quantidade de cores: 16 milhões

câmera frontal:
câmera tripla traseira de 12mp ois (f1.5/f2.4) + ultra wide
16mp (f2.2) + 12mp ois (f2.4)
câmera frontal:
- resolução: 10mp
- abertura: f1.9

- usb versão: 3.1
- leitor biométrico
- bluetooth versão 5.0
- proteção ip: ip68
- bateria de no mínimo 3400 mah

13.335,003,00 4.445,000UN089
SAMSUNG
S10 128

082

SSD 240GB
descrições mínimas:
-ssd interno de 2,5 polegadas -capacidade: 240 gb -
interface: sata iii 6 gb s -leituras: 540mb/s - gravações:
460mb/s - nands tlc tbw: 80tb

70.000,00200,00 350,000UN090
WD-WDS24

0G2GOA
073

SSD 480GB
descrições mínimas:
-ssd interno de 2,5 polegadas -capacidade: 240 gb -
interface: sata iii 6 gb s -leituras: 540mb/s - gravações:
460mb/s -tbw: 80tb
.

19.606,3037,00 529,900UN091
WD-WDS48

0G2GOA
074

SSD 480GB
descrições mínimas:
-ssd interno de 2,5 polegadas -capacidade: 240 gb -
interface: sata iii 6 gb s -leituras: 540mb/s - gravações:
460mb/s -tbw: 80tb

59.878,70113,00 529,900UN092 WD-WDS48
0G2GOA

104

STORAGE  BACKUP DE DADOS
-baias de transmissão: 4 -arquitetura da cpu: 64 bits -
frequência da cpu: dual core 1.4 ghz - mecanismo de
criptografia de hardware - memória de 1 gb ddr4 -
capacidade máxima interna: 48 tb -tipo de unidade

8.596,002,00 4.298,000UN094
SYNOLOG-
DOKSTATIO
N-DS4185

069

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
compatível: nas - rj-45 1gbe lan port: 1 - porta usb 3.0: 2
- indicadores led dianteiros ajustáveis de brilho - nível
máximo de ruído*: 25,6 db (a) tipo raid suportado:
- synology hybrid raid - básico - jbod - raid 0 - raid 1 - raid 5
- raid 6 - raid 10 garantia 12 meses.

SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TV LDC/PLASMA/LED
DE 10" A 71"

características do produto:
- suporte de tv led / lcd
- universal e fixo
- visão frontal
- peso máximo 40 kgs
- desenvolvido em aço carbono e revestido com pintura
epóxi (eletrostática).
kit com todos os acessórios para a instalação, (parafusos,
porcas, arruelas e demais itens)
- garantia: 01 ano

897,0030,00 29,900KIT095
FORT-GN20

B
062

SWITCH GIGABIT
-instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser
fornecidos os respectivos kit’s de fixação no rack;
deverá ter no mínimo:
-24 portas 10/100/1000mbps
-todas as portas suportam mdi/mdix
-48 gbps de backplane,
-flow control ieee 802.3x
-fácil instalação, plug and play
-leds indicadores compreensíveis,
garantia de 12 meses.

16.500,0020,00 825,000UN097
TPLINK-SG1

024D
063

TABLET 4G E WI-FI - PROCESSADOR OCTA CORE

descrição:
deverá possuir no mínimo:
processador: octa core; velocidade do relógio mínima de 1.4
ghz;
- sistema operacional android 7.0 ou superior.
exibição e gráficos: possuir tela com tecnologia super
amoled e resolução de 2560 x 1600 (wqxga); tela com
medida mínima 8” (polegadas) e máxima de 9” (polegadas);
tela touchscreen;
memória: memória principal de 3gb e memória interna de
16gb; permitir memória externa através de cartão de memória
até 128gb;
rede e comunicação: possuir interface de rede sem fio
802.11 a/b/g/n/ac 2.4g + 5ghz, vht80 mimo; possuir interface
de rede bluetooth; possuir frequência 2g gsm, 3g umts e 4g
fdd lte;
dispositivos embutidos: possuir câmera com resolução de
8.0 mp e flash na parte traseira e outra câmera na parte
frontal para realizar vídeo conferência;
interfaces e portas: possuir conexão usb; conexão para
fones de ouvido estéreo; microfone;
sensor: acelerômetro, sensor de impressão digital,
giroscópio, geo magnético, sensor de efeito hall, sensor de
proximidade, sensor rgb;
acessório capa: capa protetora contra riscos e arranhões,
com uma tampa que se dobra para proteger a tela e um
revestimento interno macio e suave contra o dispositivo; a
capa deverá se converte em uma posição confortável para
visualizar o tablet a partir de vários ângulos; 03 ângulos de
visão; cobertura dobrável para proteção da tela; fechamento
seguro; recorte para lente da câmera; fabricado pelo mesmo
fabricante do tablet; na cor do aparelho ou semelhante;
acessório fone de ouvido: fone de ouvido estéreo com
microfone intra-auricular;
peso: inferior a 300 gramas;
áudio e vídeo: formatos de reprodução mp4, m4v, 3gp, 3g2,

41.800,0022,00 1.900,000UN098

TABLET
SAMSUNG
GALAXY
TAB S5E

T725

095
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wmv, asf, avi, flv, mkv, webm; reprodução de vídeo em
wqhd (2560 x 1440) @30fps; reprodução de áudio mp3,
m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid,
midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota;
obs. compatibilidade com teamviewer. no ato do processo
licitatório a empresa participante da proposta, deverá
apresentar o objeto para aprovação do fiscal de contrato.
garantia de 24 meses..

TABLET 4G E WI-FI - PROCESSADOR OCTA CORE

descrição:
deverá possuir no mínimo:
processador: octa core; velocidade do relógio mínima de 1.4
ghz;
- sistema operacional android 7.0 ou superior.
exibição e gráficos: possuir tela com tecnologia super
amoled e resolução de 2560 x 1600 (wqxga); tela com
medida mínima 8” (polegadas) e máxima de 9” (polegadas);
tela touchscreen;
memória: memória principal de 3gb e memória interna de
16gb; permitir memória externa através de cartão de memória
até 128gb;
rede e comunicação: possuir interface de rede sem fio
802.11 a/b/g/n/ac 2.4g + 5ghz, vht80 mimo; possuir interface
de rede bluetooth; possuir frequência 2g gsm, 3g umts e 4g
fdd lte;
dispositivos embutidos: possuir câmera com resolução de
8.0 mp e flash na parte traseira e outra câmera na parte
frontal para realizar vídeo conferência;
interfaces e portas: possuir conexão usb; conexão para
fones de ouvido estéreo; microfone;
sensor: acelerômetro, sensor de impressão digital,
giroscópio, geo magnético, sensor de efeito hall, sensor de
proximidade, sensor rgb;
acessório capa: capa protetora contra riscos e arranhões,
com uma tampa que se dobra para proteger a tela e um
revestimento interno macio e suave contra o dispositivo; a
capa deverá se converte em uma posição confortável para
visualizar o tablet a partir de vários ângulos; 03 ângulos de
visão; cobertura dobrável para proteção da tela; fechamento
seguro; recorte para lente da câmera; fabricado pelo mesmo
fabricante do tablet; na cor do aparelho ou semelhante;
acessório fone de ouvido: fone de ouvido estéreo com
microfone intra-auricular;
peso: inferior a 300 gramas;
áudio e vídeo: formatos de reprodução mp4, m4v, 3gp, 3g2,
wmv, asf, avi, flv, mkv, webm; reprodução de vídeo em
wqhd (2560 x 1440) @30fps; reprodução de áudio mp3,
m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid,
midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota;
obs. compatibilidade com teamviewer. no ato do processo
licitatório a empresa participante da proposta, deverá
apresentar o objeto para aprovação do fiscal de contrato.
garantia de 24 meses.

129.200,0068,00 1.900,000UN099

TABLET
SAMSUNG

WORK
ACTV 2
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SETOR DE COMPRAS:              911.993,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              911.993,00

PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI:                        911.993,00
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